
W a t e r b e h a n d e l i n g  v o o r  o p t i m a a l  w a t e r

WATERZUIVERINGSINSTALLATIES
Voor verwijdering van IJzer (Fe) - Mangaan (Mn) - Hardheid (CA, MG)



Waterzuiveringsinstallatie (2400VS)

OPTIMAAL WATER MET DE 2400VS WATERZUIVERINGSINSTALLATIE
Problemen met aanslag in leidingen, slijtage van apparatuur of uitslag op gewassen/
terassen zijn niet langer aan de orde dankzij onze waterzuiveringsinstallaties. Onze
waterzuiveringsinstallaties zijn ontwikkeld voor toepassingen waar hoge debieten 
vereist zijn. De installaties werken op basis van ionenwisseling waarbij ijzer, 
mangaan en kalk wordt verwijderd bij passage door de harscilinder. Bij verzadiging van 
de harscilinder wordt deze automatisch geregenereerd met natrium zouten 
(pekelwater).

Onze waterzuiveringen zijn beschikbaar in diverse groottes en configuraties. Uniek aan 
onze waterzuiveringsinstallaties is dat ze allemaal slechts één type besturingsklep
gebruiken. De 2400VS waterzuiveringsinstallaties zijn voorzien van een besturingsklep 
met een 1” aansluiting. De installatie kan simplex geplaatst worden, maar ook duplex 
parallel en zelfs triplex parallel. Omdat de besturingsklep van de 2400VS past op iedere 
zuiveringscilinder is installatie en programmering enorm simpel. Daarnaast zorgt dit ook 
voor een vermindering van wisselstukken voor verschillende types besturingskleppen.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen?
Neem dan contact op met ons via info@peeters-ts.com of op 0497-229042. Wij helpen 
u graag verder.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Kleine Hoeven 3, 5541 SM Reusel
https://www.peeters-ts.com/

Eigenschappen en kenmerken Voordelen

• Lange levensduur van materialen
• Laag drukverlies dankzij grote besturingsklep
• Filtermassa blijft op lange termijn uiterst 

werkzaam
• Geringe onderhoudskosten, géén                          

onderhoudscontract
• Eenvoudig zelf te installeren, kan als “doe-het-

zelf-pakket” geleverd worden
• Met bronwater analyse kan gezorgd worden voor 

installatie op maat voor elke toepassing

• Voorkomt ijzer en kalkaanslag in systemen en op 
gewassen/terassen

• Verlicht display voor uitstekende leesbaarheid
• Display toont complete uitlezing van verbruikte   

m3 en totaalverbruik
• Compacte installatie met hoge 
• doorstroomcapaciteit
• Eenvoudig en snel te plaatsen
• Gemaakt op maat volgens uw wensen
• Geschikt tot 8 bar druk



SPECIFICATIES

Systeem

Type systeem*

Max. capaciteit (debiet) in m³/u

Inhoud

Harsinhoud (ltr)

Max. zoutopslagcapaciteit (ltr)

Installatie

Tankdruk (bar)

Aansluiting in “ (in)

Spoelprogramma mogelijkheden

160019

Duplex

3/1,5 (flush)**

50 (2x 25)

100

10,47

2x 1

Volume/tijd

160020

Simplex

2

50 

100

12,48

1

Volume/tijd

160022

Duplex

4/2 (flush)**

100 (2x 50)

275

12,48

2x 1

Volume/tijd

160030

Simplex

3

75

275

13,54

1

Volume/tijd

160032

Duplex

6/3 (flush)**

150 (2x 75)

275

13,54

2x 1

Volume/tijd

160040

Simplex

4

100

275

14,65

1

Volume/tijd

160042

Duplex

8/4 (flush)**

200 (2x 100)

275

14,65

2x 1

Volume/tijd
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*duplex systemen om aan te duiden dat simplex systemen ook parallel geplaatst kunnen worden, geen verschillende producten 
**alleen van toepassing bij duplex systemen; wanneer één van de systemen in spoeling staat is de capaciteit tijdelijk lager


